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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 

 

Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, puurotarjoilu alkaa klo 17.30 – 19.58 

 

Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 

 

 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja  

Ahlström Martti jäsen  

Aromaa Sanni jäsen 

Esko Eija  jäsen 

Grönlund Henrietta jäsen 

Heimola Minna Petri Laaksosen varalla 

Hietaranta Miikka jäsen 

Honkala Sanna-Mari jäsen 

Kontula Leena Laura Kolben varalla 

Mannert Minna jäsen 

Niinivaara Riitta jäsen 

Pihlajamäki Antti jäsen 

Piirainen Leena jäsen 

Salmela Kaija jäsen 

Varis Aila  jäsen 

 

Markkanen Henna sihteeri 

 

Poissa:  Daoud Sylvie jäsen  

Kolbe Laura  jäsen 

Laaksonen Petri varapuheenjohtaja 

Soininvaara Anna-Maria jäsen 

 

 

 

 

1. 

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.   

 

 

2. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja 

luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava 

seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään viittä päivää ennen 

kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty 

seurakuntaneuvoston jäsenille 27.11.2012. 

 

Kirkkolain mukaan (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

 

Esitys:   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

 

 



 

  

  PÖYTÄKIRJA 9/2012   

SEURAKUNTANEUVOSTO 3.12.2012  

 

 

2 (7) 

 

 

3. 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 

 

Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan täydennettynä kolmella 

asialla kohtaan 14 sekä yhdellä ilmoitusasialla kohtaan 13. 

 

4.   

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

 Seurakuntaneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan pöytäkirja 

on tarkastettava siten, että se voidaan asettaa nähtäville 

kahdeksantena päivänä kokouksesta. Kun kokoukset ovat 

maanantaisin, on pöytäkirja tarkastettava viimeistään saman viikon 

torstaina (tässä keskiviikko 5.12.), jotta ilmoitus nähtävillä pidosta 

voidaan asettaa ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (11.12.) 

virastoajan päättyessä. 

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti.  Minna Mannert ja Antti Pihlajamäki ovat olleet 

pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa 8/2012. 

 

Päätös:  Valittiin Leena Piirainen ja Kaija Salmela. 

 

5.  

Kolehtisuunnitelma 2013 

 

Kirkkojärjestyksen (KJ 2:8) mukaan seurakuntaneuvoston tulee 

vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä 

kolehdeista siltä osin, kuin kirkkohallitus ja tuomiokapituli eivät ole 

asiasta päättäneet (ns. vapaa kolehdit). 

 

 (Liite) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa kirkkojen kolehtisuunnitelmat tammi-

toukokuulle 2013 liitteen mukaisesti.  

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

6. 

Diakonisen vanhustyön projekti (Diva) loppuraportti  
 

 Diakonisen vanhustyön projekti Diva on toteutettu 1.9.2008-

31.8.2012. Projektityöntekijä Helena Viitanen on laatinut projektin 

loppuraportin.  

 

(Liite) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy loppuraportin ja lähettää sen 

seurakuntayhtymälle. 

 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 



 

  

  PÖYTÄKIRJA 9/2012   

SEURAKUNTANEUVOSTO 3.12.2012  

 

 

3 (7) 

7.  

Päivitetyn valmiussuunnitelman hyväksyminen 

 

Kirkkohallitus on kirjeessään 18.1.2006 seurakunnille antanut ohjeen 

seurakuntien valmiussuunnitelmien laatimiseksi. 

 

”- - - Seurakuntien velvollisuutena on huolehtia perustehtävistään 

kaikissa olosuhteissa. Tästä selviytyäkseen seurakunnalla tulee olla 

voimassa oleva valmiussuunnitelma, jossa on määritelty seurakunnan 

varautumisjärjestelyt yhteiskunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 

varalta.- - -” 

 

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 25.10.2007 

pitämässään kokouksessa hyväksyä Helsingin seurakuntayhtymän 

valmiussuunnitelman ja lähettää sen tuomiokapitulille tiedoksi.  

 

 Yhteinen kirkkoneuvosto velvoitti myös seurakuntaneuvostoja 

hyväksymään seurakuntakohtaiset valmiussuunnitelmansa kesäkuun 

2008 loppuun mennessä ja toimittamaan ne seurakuntayhtymälle 

tiedoksi. 

 

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt 

valmiussuunnitelman kokouksessaan 2.6.2008. Syksyllä 2012 

seurakunnan kriisivalmiustyöryhmä on päivittänyt suunnitelmaa ja se 

on käsitelty johtoryhmässä.  

 

(Liite) 

 

Valmiussuunnitelma on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 8 kohdan 

nojalla salassa pidettävä. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy päivitetyn valmiussuunnitelman ja 

lähettää sen tiedoksi seurakuntayhtymään sekä hiippakunnan 

tuomiokapituliin. 

 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

8.  

Cantores Minores –kuoron anomus 

 

 Cantores Minores -kannatusyhdistys ry anoo 5.000 euron avustusta 

Cantores Minores –poikakuoron 60-vuotisjuhlakonserttien tappioiden 

kattamiseksi.  

 

(Liite) 

 

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on aikaisemmin 

kokouksessaan 7/2012 1.10.2012 päättänyt myöntää Cantores 

Minorekselle kuorojen avustuksista 3.000 euroa. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Cantores Minores –kannatusyhdistys 

ry:lle 2.000 euron avustuksen 60-vuotisjuhlakonserttien tappioiden 

kattamiseksi.  

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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9. 

Lapsi- ja perhetyön tiimin opintomatka 

 

 Lapsi- ja perhetyön tiimi anoo opintomatkaa Istanbuliin Turkkiin 8.-

12.5.2013. Opintomatkan kulut on huomioitu vuoden 2013 

talousarviossa ja toiminnan suunnittelussa sekä muita koulutuksia 

suunniteltaessa. Matka toteutetaan osittain työajalla. 

 

(Liite) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää lapsi- ja perhetyön tiimille opintomatkan 

anomuksen mukaisesti. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

10. 

Agricola-projektin yhteistyösopimuksen jatkaminen vuosille 2013-2015 

 

  

 Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2012 hyväksyä 

Agricola-projektin yhteistyösopimuksen jatkamisen vuosille 2013-

2015.  

 

 (Liite) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto  

 

1) hyväksyy Agricola-projektin yhteistyösopimuksen vuosille 2013-

2015 sekä  

2) valtuuttaa seurakuntaneuvoston puheenjohtajan, tuomiorovasti 

Matti Poutiaisen allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

Päätös: 1-2 Esityksen mukaan. 

 

 

11. 

Avustusanomus Lähetysseuran esikoulutuskurssiin liittyvään ulkomaanharjoitteluun 

 

 Mari Saikkonen anoo seurakuntaneuvostolta 300 euron avustusta 

Suomen Lähetysseuran esikoulutuskurssiin liittyvää ulkomaan 

harjoittelua varten. (Liite) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää anomuksen mukaisen avustustuksen. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

12. 

Kirkkoherran päätökset 

 

 Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9§) perusteella liitteen 

mukaiset puheenjohtajan päätökset n:o 85-90/2012. Ohjesäännön 

(OS 12§) mukaan seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota 

päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi. 
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(Liite 1 jaetaan kokoukselle). 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät kirkkoherran päätökset n:85-90/ 

2012 anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja merkitsee 

päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

13. 

Ilmoitusasiat  

 

1) Luottamushenkilöiden ja johtoryhmän seminaari la 9.-su 

10.3.2013 suunnitteilla. 

 

2) Hiippakuntavaltuuston kokous 14.2.2013.  

 

3) Piispa Irja Askolan 60-vuotissyntymäpäivävastaanotto Alppilan 

kirkolla 18. joulukuuta 2012. Tuomiokirkkoseurakunnan 

delegaatio osallistuu Cantores Minores –kuoron konserttiin klo 

8.30 ja onnittelee piispaa tämän jälkeen. 

 

 

Esitys:  Merkitään tiedoksi 

 

Päätös:   Esityksen mukaan. 

 

 

 

14. 

Muut asiat 

 

 

1) Anomus Suomen Lähetysseuran vapaaehtoistyöhön Israeliin 

lähtemistä varten 

 

Liisa Kareluoto ja Paavo Siirama anovat avustusta lähteäkseen 

vapaaehtoistyöhön Suomen Lähetysseuran Jerusalemin 

toimintakeskukseen Shalhevetjah Centeriin 1.1.2013 alkaen kolmeksi 

kuukaudeksi. (Liite: anomus). 

 

 

2)   Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan testamenttirahastot 

 

Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi Helsingin tuomiokirkko-

seurakunnan testamenttirahastojen tilanne per 31.12.2011. (Liite). 

Talousarviossa vuodelle 2012 on esitetty, että testamenttivaroja 

käytetään vuonna 2012 23.300 euroa. 

 

 

3) Agricolan toiminnanjohtajan valintaprosessi 

 

 Agricolan toiminnanjohtaja, seurakuntapastori Teemu Laajasalo on 

saanut eniten ääniä 5.11.2012 toimitetussa Kallion seurakunnan 

kirkkoherranvaalissa. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa 

Laajasalolle valtakirjan kirkkoherran virkaan istunnossaan 16. 

tammikuuta 2013, mikäli vaali saa lainvoiman. 
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 Suunnitelman mukaan Teemu Laajasalon työ Kallion seurakunnassa 

alkaa 1.2.2013 ja virkaanasettaminen on 10.2.2013.

 Agricolan toiminnanjohtajan tehtävä tulee näin avoimeksi.  

 

Tuomiokapituli antaa virkamääräyksen seurakuntapastorin virkaan. 

Seurakuntaneuvosto antaa asiasta lausunnon. 

 

 

   

Esitys: 1) Seurakuntaneuvosto ei myönnä anomuksen mukaista avustusta.  

 

 2) Seurakuntaneuvosto päättää käyttää testamenttirahastojen varoja 

23.300,00 euroa oheisen liitteen mukaisesti. 

 

 3) Seurakuntaneuvosto päätti avata seurakuntapastorin viran 

(Agricolan toiminnanjohtaja) ja valtuuttaa Agricolan ohjausryhmän 

tekemään seurakuntaneuvostolle esityksen virkaan valittavasta 

henkilöstä.  

 

 

Päätös: 1. -3. Esitysten mukaan. 

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Minna Heimola poistui kokouksesta klo 

19.45 kohdan 14 käsittelyn aikana. 

 

15. 

Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 14.1.2013 klo 18 Bulevardin 

seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 

17.30. 

 

 

 

16. 

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 

Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 

 

Päätös:   Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 

 

 

17. 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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Allekirjoitukset 

 

 

 

 

 

Matti Poutiainen   Henna Markkanen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

Leena Piirainen   Kaija Salmela 


